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napig hátralékban vannak, bogy kötelezettségeiknek mielőbb 
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A pinczérállás és annak jövője.
Minden álláshoz, bármely iparhoz tartozik, megvan a 

maga jövője. — A kereskedő segéd, évek hosszú során át mű
ködve. fáradva, végre kivívja magának az önállóságot ; sőt a 
kisebbszerfi iparhoz tartozó munkás is arra törekszik, hogy 
»mester" legyen és igy önállóvá; csak a pinezérség, egy állás, 
melyhez nem megvetendő számú intelligens és felvilágosodott 
férfiú tartozik, az egyedüli, melynek nincs jövője.

Ha egyik vagy másik szorgalma, takarékossága és szeren- ! 
cséje által annyira viszi is, bogy magának biztos vagy legalább ; 
szilárd életexistentiát szerez, úgy ez esak alig észrevehető része 
azon nagy tömegnek, mely öreg napjait éhség és nyomor közt 
tölti el. — Ezen szomorú, de sajnos igaz jelenségnek, egyedüli 
oka abban keresendő, b o g y  n i n c s  o l y  i p a r á g ,  mely oly 
zilált, zavart helyzetben volna, mint épen a pinezérség.

Daczára minden eddig tervezett és kilátásba helyezett 
reformoknak, daczára néhány előkelő férfiú legjobb akaratának 
sem sikerült még a t a n u l á s i  i d ő t  a p i n e z é r - i p a r b a n  
életbe léptetni, pedig csak ezen újításban van a pinezérségnek 
egyedüli élet idege és jövője !

Már végtelen sok lett e felett vitatkozva és Írva, még sem 
mulaszthatom el, bogy néhány szót ne írjak felőle és megmutas
sam, hogy minő hátrányra szolgál az, hogy a tanulási idő még 
mindeddig nem lett törvénynyé, és igy bármely iparhoz tartozó 
söpredék a pinezérséghez könnyű szerrel esatlakozhatik, és épen 
ez a pinezérség jövőjének megsemmisítője, és ezen általános bajt 
csakis úgy semmisíthetjük meg, ha ezen tanulási időt minél előbb 
életbe léptetjük, mert csak ezáltal fogunk védfalat emelni azon 
tisztátlan elem ellen, mely máshonnan kitaszítva, ide csatlakozik.

Egy második ép oly fontos és reformokat igénylő tényező 
az, hogy azon pinezér, ki ifjú korában nem volt oly szerencsés, 
hogy magának annyit megtakaríthatott volna, hogy később valami 
máshoz fogjon, is el van veszve, mert sok gazda ahhoz var !

I szokva, hogy csak fiatal pinezéreket fogad az üzletbe, __ nem
j fektetve arra súlyt, hogy az az idősb pinezér sokkal több jár- 
j tagsággal bir, mint fiatal társa, és ezen minden világrend ellen 
j cselekvő tény oka annak, hogy az idősb pinezérek az Ínségnek 
! vannak kitéve. — Mi nem hisszük, hogy vendégek is előnyben 
! részesítenék a fiatal pinezéreket az idősbek felett.

Ellenkezőleg, mi meg vagyunk róla győződve, hogy ez 
utóbbiban több bizalmat helyeznek, mint valamely éretlen fiatal 
emberben, kinek egész tudománya csak kifogástalan magatar
tásában áll.

Akárhogy legyen is, a kérdés ugyan az marad : mi legyen 
az idosbb pinezévek bői '? Ok nem tanultak másnak, mint épen 
pinezérnek, és egy félszázadon keresztül űzték ezen ipart, és 
most, hogy megöregedtek, nem kellenek többé ? !

Ha hátsó indiaik lennénk, tudnánk rá felelni, t. i. vezessék 
ki őket a mezőre és temessék el elevenen *, mert ők igy eselek- 
irzenek a megöregedett és hasznavehetetlen férfiakkal, mi azon
ban egy országban élve, lioí a megöregedett és hasznavehetetlen 
embereket ugyan éhen halni hagyják, de még a hátsó indiaikhoz 
nem emelkedtek ; úgy nekünk csak ezen egv tanácsunk van a 
pinezérséghez : tanulni ! szerezzetek magatoknak műveltséget,
legyetek szorgalmasak és takarékosak, ifjuságtokat ne pazarol
játok el hiába, és midőn azon idő beáll, hogy Indiában eltemet
nének. itt azonban gazdáitok éhen hagynának halni, — — úgy 
ezen kívánságukat nem kell teljesítenetek ; minthogy tanultatok 
és tudományotokot máshol is értékesíthetitek !

Egy ok a budapesti szállodák hanyatlására.
A világ minden miveit államaiban a kormány első köteles

ségei közzé tartozik, az adófizető állampolgárokat iparuk gya
korlatában nem akadályozni vagy mások által akadályoztatni, 
hanem azoknak érdekeit illető hatósági közegek által minden 
tekintetben előmozdítani. Nálunk azonban, egy országban, mely
ről sokan azt hiszik, bogy Angolhon után az elsők közzé tar
tozik, kinek lakosai alkotmány tekintetében a lehető legnagyobb 
szabadságot élvezik, épen ellenkezője történik mindennek.

Élvezzük ugyan ezen sokat hangoztatott szabadságot, csak
hogy azon keserű utóizzel, hogy azt mindenki tetszése szerint 
magyarázza és kihasználja magának; fájdalommal kell tapasz
talni, hogy ugyanazon hivatalos közegek, kik a szegény adózóval 
szemközt minduntalan éreztetik hatalmukat, egész közönbösséggel 
nézik, miként vallanak azok üzletükben tetemes kárt.

Ha meggondoljuk, hogy a budapesti szállodások a nac:y- 
földbirtol osok és gyártulajdonosok után legtöbb adót fizetnek, — 
ha továbbá szemügyre vesszük a roppant magas bért, a nyo
masztó regaleadókat és más jelentékeny költségeket, melyekkel 
egy szálloda vezetése jár, és mind ezen nehéz, sőt nyomasztó 
kiadásokat a jelenlegi kedvezőtlen üzletviszonyokkal összehason- * 
htjuk, egyáltalában csodálandó, hogy miképen existálhatnak ezen 
iparosok. És ezzel még koránt nincsen kimerítve a tárgy.

A főváros gőzhajó állomásainál a hordárok azzal foglal
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koznak, hogy rábeszélik a megérkező vendégeket, hogy a világ
ért se menjenek szállodába, mert ott nyúznak, fogadjanak inkább 
magánlakást, hol sokkal olcsóbb szállásra tehetnek szert. Magától 
értetődik, hogy a megérkezett idegenek legnagyobb része több
nyire kereskedő és iparosok, miből következik, hogy ezáltal nem
csak az adózó szállodát figyelemre méltó kárt vall, hanem az 
utazót magát az , 01080" lakás daczára olyképen rászedik, hogy 
nem lehet valami jó véleményük a fővárosi szállásokat illetőleg 
és a nagyérdemű rendőrségről egyátalában nem. Ismerünk oly 
eseteket, hogy a hordárok ilyen utazókat efféle .magánszállá
sokba" vezették, ahol — természetesen a szállásadó közreműkö
désével —  más .történetesen" ott időző idegenek által időtöltés
ből rendezett játék alkalmával minden pénzüktől megfosztattak.

Nagyon kívánatos volna, ha a fővárosi rendőrség, mely 
hatáskörét még a szállodák szobadij-szabályzatára is kiterjeszti, 
és szigorúan őrködik a felett, hogy az általa kiadott díjszabály
zattól el ne térjenek, szinte tenne valamit a szállodások érdekében.

Felszólítjuk a rendőrséget, hogy a fenntnevezett hordárokat 
őrszemmel kisérje, őket többször ellenőrizze, figyelmeztesse annak 
teljesítésére a mire liivatvák, és ne engedje meg, hogy a magasan 
megadózott szállodást minden oldalról megrövidítsék. Könnyítse 
meg inkább az iparosnak az adófizetést, és ne nehezítse vagy ne 
tegye ezt egyenesen lehetetlenné hanyagsága által.

A pénztgyminister úr négy forintos bélyege.
Az iparszabadság feltalálója Magyarországon igen okos 

ember volt. O úgy okoskodott, hogy az öröm után jöjjön az 
üzlet. Az államkincstár örömei közzé tartozott a négy forintnak 
azonnali beszedése az ipar bejelentésénél és az üzletet megköté 
azután a tisztelt adófelügyelő ur, ki már arról gondoskodott, 
hogy az állam hátrányt ne szenvedjen. —- De nem oly -nyere
séges az üzlet a másik félre nézve. Emez a két okmáuynyal, 
csak egy riscontoval bírt, melylyel talán nyereményt várhatott. 
Ez a tiszta haszon — de a kormány számtalan riscontot bocsát 
ki, ellepte különösen a nagy városokat ilyen nyeremény kilátá

sokkal, hogy a játékra nézve általános elkedvetlenítés állott be 
és a sorsjegyek birtokosai annyira elpártoltak, hogy mindenképen 
azon voltak, csak hogy ezen zsák-utczából kijöhessenek, melyet 
a kormány bőkezűsége engedélyek megadása által elárasztott. A 
mint a pénzügyi hatóság az engedélyezéseknél különös utat módot 
követett, épugy járt el a dohány tőzsdék megadásánál. Az egyik 
oldalon találkozunk az egész országban kávéházakkal, bódékkal, 
másrészt pedig ismét dohánytőzsdékkel. És mindennek vége az, 
hogy sem az egyik, sem a másik nem tud megélni. Ezen adó
beszedés és a négy forintos bélyeg utáni vágyódás nagyon meg- 
gyéritette iparosaink sorait. Az ostobák tönkre mentek, az okosak 
jókor visszavonultak, évnegyed, vagy félévkor lemetólik szelvényei
ket vagy uzsoráskodnak és kibújnak ilyképen minden egyenes 
adófizetés alul. Ily ravasz ember elég volt és azok nevetnek 
markokba, hogy kifogtak a pénzügyministeren. Es a szerencsét
lenek, kik helyükön megmaradtak és kitartottak mint egy őr, 
azok létfentartásukért küzdöttek, kénytelenek voltak kezeiket 

I beszennyezni és azt el kell nekik nézni, mert szükség törvényt bont.
Valamint a legszebb folyam árvíz alkalmával kénytelen 

piszkos vizeket ágyába fogadni, úgy nem utasíthatták el az 
érdemes szállodások és kávésiparosok a képes vagy képtelen négy 
forintos tagokat és ezek leginkább azok közzé tartoznak, kik a 
vizet megzavarták, kik iker iparunkat azon szomorú helyzetbe 
hozták, melyben jelenleg létezik.

Valamint az ipar egyátalában a védvámot nem nélkülözheti, 
épugy szükséges egy módot saját iparunk védelmére kitalálni.

■ Olcsó és idegen gyártmányok behozatala megrontotta előállítóinkat, 
miveletlen, szakunkhoz nem értő elemek végképen tönkre teszik 
iparunkat és különösen a kávésokat. A pénzügyminister négy 
forintos bélyege valóban nem hozott neki rózsákat, tövisek ma
radtak számunkra, melyek azért nem foszthatnak már meg 
vérünktől, mert úgy sincsen!

A kávéházi pénztárnoknők.
Nem minden szenvedés a ' természettől ered, nem minden 

szenvedések fájdalmasak, a melyek a szerves testbe hatolnak és

TÁRCZ
Vázlatok a bosniai török életből.

Bosnia s Herczegovina fekvésénél fogva változatos történe
lemmel bírván, s a természet által némely tekintetben pazarul 
elhalmozva igen dús és hálás anyagot szolgáltat a népéletet tanul
mányozónak. Azért kedves szolgálatot vélünk tenni olvasóinknak, 
ha most, midőn a közfigyelem amúgy is Bosnia felé fordul, nehány 
vonással ismertetését közöljük az ottani, különösen a török nép- . 
életnek.

Szokatlanul hangzik füleinknek, hogy a mohamedán új
szülöttnek épen nincs semmi szüksége bábái kezekre. Pedig ugy 
van. Csak az előkelőbb családoknál, s ott is csak az újabb idők
ben veszik igénybe a tudomány segédeszközeit. A kisded szüle
tése bejelentetik az imámnak, ki aztán eljő az illető házba, a 
gyermeket első szólítja meg a szülők által óhajtott névvel s 
egyik fülébe az imádságra való fölszólitást, a másikban pedig 
ugyananak megrövidítését susogja. Nem is kell mondanunk, hogy 
ott az anyakönyvek használati czélját nem ismerik, pedig csak 
igy lehetne megtudni pontosan a népszámot; csak a családok 
száma van tudva ott a hatóságok előtt s az is néha meglehetős 
hiányosan. A férfisarjadék csak akkor nyer néminemű fontosságot 
a felsőség előtt, ha az katona- vagy adóképes korba lép, vagy 
már saját tűzhelyet alapit magának. A női népesség számáról 
természetesen kikérdezősködnék ?

A mohamedán vallásuaknak nincs vezetéknevük. A csak 
1826-ban megszüntetett törvény, melynek erejénél fogva a szul
tánnak joga volt minden szolgálatában állónak, vagy örökös nélkül 
.elhunytnak örököse lehetni, egy családot sem engedett tartós te
kintélyhez vagy gazdagsághoz jutni.

A gazdagoknak sokkal inkább kelle remegniük életükért, 
—  mint bárki másnak.

Mindenkinek állásért, tekintélyért, s az uralkodó kegyéért 
kelle küzdenie ifjúságától fogva, s ennek az lett eredménye, hogy

valamennyi török alattvaló csak egy családhoz, az uralkodóház 
családjához tartozónak tekinté magát, s azért az uralkodóház 
családneve után mindnyájan Osmanoknak nevezték magukat.

A soknejüség, mely különben a vagyoni viszonyok és házi 
béke tekintetéből majd sohasem jő elő Boszniában, épen nem 
szolgál kárára a szülők gyermekeik iránt viseltető szeretetének.

A gyermektelen házasság törvény szerint szétválasztható 
ugyan, de az elvált nő mégis igen kevés tiszteletben részesül.

A felnőtt gyermekek szüleik s öregebb testvéreik iránt a 
legnagyobb tiszteletet tanusitják. Fiú vagy ifjabb fivér soha sem 
ül le előbb, mig meg nem kinálják üléssel, vagy sohasem vesz 
részt a társalgásban eddig, mig csak fel nem szólitják rá. A 
magasabb állásúaknál a rokoknok sohsem hívják másként egymást, 
hanem csak czimeik megnevezésével, ami ugyan kevésbbé hangzik 
szívélyesen, de legalább kölcsönös tiszteletről tanúskodik.

Nevelésre, szellemi képzésre nagyon kevés gond és figyelem 
van fordítva. Ez eset különösen áll a lányoknál, kik csak ritkán 
tanulnak olvasni, s csak a Korán főelveire, kis varrásra s hím
zésre oktatják őket. A meglehetős számú iskolák daczára nem 
sokkal kedvezőbb a tényállás a fiukra nézve se. A fiukat hét, 
nyolcz éves korukban küldik iskolába, mit azonban nagy szer
tartóssággal előz meg a fejborotválás és környülmetélés. Majd 
minden nagyobb helység minden moshéja bir iskolával, melyek 
többnyire jótékony adományoknak köszönik létezésüket. A tarto
mányi fővárosban három fokozatú iskola van, t. i. elemi iskolák, 
aztán vallási iskolák, aztán állami iskolák, melybe minden fele
kezet iQusága felvétetik.

Az iskolalátogatás nagyon hiányos Az egész népességnek 
alig két száztólija részesül iskolai képzésben. Az alsóbb nép
osztály tökéletesen fölöslegesnek tartja azt, vagy nem bir ja meg 
annak csekély költségeit. Azért a gyermekek közönségesen az ősi 
tudatlanságban maradnak S ha áttanulták is az elemi iskolákat, 
többre azután nem mennek, hanem segédjei lesznek apjuknak 
mezőn, műhelyben, boltban stb Azonban fötörekvése a szülőknek 
gyermekeiket minél előbb megházasitani, s miután a házasság
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azt tönkre teszik ; vannak erkölcsi fájdalmak, melyek mélyebbek 
és fájdalmasabbak mint bármely physikai baj. Ennek súlyát 
leginkább érzik kávésaink leányai s azoknak nejei, kik a pénz
tár mellett ülnek s mindazon ízetlen dolgokat meghallgatni 
kényta’enek, melyekkel a t. ez. vendégek néha-néha mutatják. 
Ezen szegény teremtmények számtalanszor a legocsmányabb 
beszéd meghallgatására vannak kárhoztatva, és türniök kell 
minden szemérmet sértő kifejezéseket. Erkölcsileg véve szinte 
arezba köpnek némely vendégek az ilyen szerencsétlen lényeknek, 
tekintet nélkül arra, vájjon jó vagy rósz nevelésben részesültek-e, 
nem gondolva meg, hogy talán azért foglalják el ezen állásukat, 
hogy mindennapi kenyeröket megkereshessék —  és mind ehez 
hallgatniok kell, hiszen a vendég elég roszul azt véli, hogy erre 
joga van, mert megfizette az ő kávéját. Sokan egyenlőségről, jog- 
és méltányosságról rajongnak és ha egy hölgygyei társalognak, mely 
a társadalmi felfogás szerint alattuk áll, oly erős kifejezésekkel 
élnek, hogy azokat még az erkölcstelenség gyülhelyein se volna 
szabad használni. Mi ismerünk a belváros egyik mellék utezájá- 
ban egy kávéházat, ahol egy éltesebb ur mint annak törzsven
dége, oly szemérmetlenül bánik a házi hölgygye], hogy mi minden 
habozás nélkül kitennők a szűrét, ha tönkre is mennénk ennek 
következtében. Nagy elvetemültségre mutat, ha egy vendég 
ilyképen visszaél és ha pártfogásunk alá vesszük ezen szegény 
személyeket, biztosíthatunk mindenkit arról, hogy többször volt 
alkalmunk sok kedves, szép és miveit fiatal lányokkal találkozni, 
kik jobb sorsra érdemesek, semhogy némely urak úgy bánjanak 
velők, mintha nyilvános kéjhölgyek volnának.

E g y l e t i  h ír e k .
A jBethesda* egyleti koródában a városligetben jelenleg 4 

beteg tartózkodik.
A megállapított napi pénzsegélyben is részesül négy beteg 

tag és pedig 4 helyben, 1 Pozsonyban.

É lv e z e t -m u ta tó
Szerdán, 1879. november 12-én, mint minden évben, úgy 

az idén is megtartja a ^Budapesti pinczér-egylet*-nek pénztár
noka, C z e p k a L. ur, jóakarói és barátainak adni szokott 
tánczestélyt a Széchenyi-sétatér termében.

Egyszersmind megjegyezzük, hogy Czepka urnák sikerült, 
a 66. gyalogsági ezrednek (Toscana nagyherczeg) zenekarát meg
nyerni, mely ok maga elég arra, hogy az estélyre számos láto
gató jelenjék meg. — Kivánunk egyletünk derék pénztárnokának 
minél több anyagi hasznot, valamint a leendő t. vendégeknek 
i égj óbb mulatást!

A  budapesti k á v é s -tá rsu la t
állomást közvetítő-intézete M

a u g u s z tu s  1-je  ó ta  a L ip ó t-u tc z á b a u  10. sz. a .

létezik.

Ezen intézet, mely K u ts c h e ra  M ih á ly  ur vezetés* 
alatt áll, különösen ajánlja magát a vidéki kávésok
nak minden, bármi néven nevezendő kávéházi sze
mélyzet, pénztárnoknők stb. megszerzésére, közvetiti 
egyúttal k á v é h á z a k  eladását és vevését a t. ez. 
megrendelő legnagyobb megelégedésére a legszigorúbb 
titoktartás mellett.

náluk csak üzleti dolog, legnagyobb föladata az anyáknak gaz
dag menyasszony felfedezése fiaik számára, s azért körszemlét 
tartanak a fürdőkben, s ott köttetik meg többnyire a jövendőbéli 
menyasszonynyal az ismeretség. Azonban a fiuknak is enged
tetik gyakran választási szabadság s ezt megtehetik könnyen, 
mert Boszniában csak a nők fátyolozzák el magukat, a lányok 
—  nagyon helyesen —  szabadon hagyják arczaikat, s csak ha 
valami feltűnően szemügyezi valami gavallér, csak akkor von 
arcza elé valami fátyolt. Bármennyire kaczérok is a mohé medán 
nők, kivált ha figyelmen kivül vélik magukat, még sem tanácsos 
valami merőn szemlélni őket, kivált ha apa, fivér vagy épen férj 
kiséri őket, mert különben hamar meghallja a goromba szót : 
,M it meregeted úgy szemeidet?* —  vagy valami fanatikus gon
dolkodású mohamedán leánytól még az is könnyen kitelik, hogy 
szemközt köpi az illetőt, mint az már számtalanul megtörtént? 
kik ismeretlenek voltak a tartományi szokásokkal.

Az ,adet*-hez, vagyis tartományi szokáshoz tartozik az is, 
hogy pénteken s hétfőn a török nők mindig nagyobb számmal 
tesznek kirándulásokat a helység közeli környékére és pedig 
kivételesen férfi kiséret nélkül, a szép pontokra, s ott szabadon 
az elfátyolozottság kényszerétől, egész kéjjel engedik át magukat 
a természet szépségébeni gyönyörködésnek, dal, nevetés, tréfa 
között.

Ha a férfi házasodni akar, akkor két rokon vagy barát köz
benjárásával megkéri a választottat, ezek zárt ajtók mögül, kikér
dik a leányt, hogy akar-e Izmailnak, Dzafer fiának felesége 
lenni. Igenlés esetén a rokonok tanúikkal a kadihoz mennek, 
hol megjelenik a vőlegény is imámjával, s eljő a mennyasszony 
imámja is, mig a menyasszony otthon várja a tárgyalás végét. 
A kadinál aztán megállapittatnak a kölcsönös kötelezettségek a 
netáni elválás esetére, s aztán a vőlegény és menyasszony 
imámjai a párt, isten előtt, oly házas párnak nyilvánítják, mint 
Ádám és Éva, vagy mint Mohamed és Kadidsa voltak. E  kije
lentés háromszor történik s avval a házassági szertartás be van 
fejezve.

Végén mindkét imám s a meghívottak, valamint a meny
asszony is ajándékokkal tisztelteinek meg, a vőlegény részéről a 
figyelem aztán viszonoztatik. E  kölcsönös udvariasságot több

napon is folytatják, mikor aztán végre a menyasszonyt több 
óráig tartó fürdőt pipere után ökrök által vont függönyzött sze
kerén elviszik. Csak közös étkezés s az imám imája és áldása 
után lép a nő a különben nagyon is korlátolt háziasszonyi jogok 
élvezetébe s kezdődik meg zajtalan, majdnem kelostorilag elzárt 
hárem élete.

A muzulmánnak majdnem ellenőrködés nélküli törvényes 
hatalma van neje fölött, már a házassági szerződés megkötésekor 

: feltételül tűzheti ki, hogy távolabbi rokonok éden ne —  s csak 
a szülők látogathassák meg nejét, igy hát az idegen előtt külö
nösen úgy tetszik, hogy a nő szabadsága teljesen a  férfi ön- 

, kényének van alávetve. —  De panasz valami kemény bánásmód 
i miatt sohasem hangzik azért, s igy okunk van hinni, hogy a nők 

figyelmes, szeretetteljes bánásmódban részesülnek férjeik részéről, 
sőt befolyást is gyakorolnak némi tekintetben azokra. Szabdsága 
korlátolásának kárpótlásául a férj vagyoni képessége arányában 
a legnagyobb kényelemben részesül a nő, mely leginkább értékeB 
ruhákban, ékszerekben s gyöngyökben nyilvánul. Evvel díszeleg
hetnek barátnéik előtt, kiknek látogatásától nincsenek megfosztva. 
E  hölgyestélyeken a legnagyobb vidorság uralkodik. Táncz s 
játékok váltják egymást, tarka egymásutánban mint gyermekek
nél s ezek a hárem-élet fénypontjai. Ha valamely gazdag muzul
mánnak több neje van, mindegyik külön háztartásban bir. Igen 
ritka a féltékenységi eset, mindenik nő bele tudja magát élni 
maga által válaszott sorsába. Ha valamely nő hűtlen lesz férje 
iránt, mi azonban a nagy őrködés miatt majdnem lehetetlen, 
vagy fátyolozatlanul mutatja magát idegennek, úgy a férj elválhat 
tőle, azonban gondoskodnia kell az elvált nő életfentartásáról.

A lányok rendesen 13, legfőlebb tizenöt évvel, mennek 
féijhez. Bájaik gyors hervadásnak vannak kitéve, s már a har- 
minezötévesek az öregek közé tartoznak. Vegyes házasságok 
vallásváltoztatással, vagy anélkül, leánycsábités, csak a legritkább 
esetként jönnek elő.

Boszniában napnyugot után egy két órával teljesen meg
szűnik minden forgalom, a község utezáin teljes csend és nyuga
lom áll be. Ha mégis az utczán időzik még ilyenkor valaki, 
lámpát kell vinnie magával, vagy szolgájával előtte világíttatnia.



ítr. 5. Bubiméit, 1. tíouember JBÍ9. I. ^oljrgong.

J a é o r g a t t  iö r  íio fe liere , é rts ito k íífe , í$a}eitere* .felin él*, ^ affee^ an sgcttitleu  «n§ dereit éejam m U n ieressen .
©eraittmortíicber 9iebafteur: IGN A CZ F A S Z L E R .

■^riJaklinn mih ^ ö m in istra lio n :
G c ö t t s r g a s s e  l í r .  12 , e r s t e n  S t o c k ,  

mobilt aííe 3 ufcbr ‘ften lu íe,lí,en íu,i:)-

J ' r a n u n t É r a t i o n s - J ’ i r i s E  mit { m e r  ^ o s t j a s e n í t u n g :

I S i e r t e t i & f y r i c f  1 ff. 50 fir., f j a r b j a t j r i f l  3 ff., g a n j j ö t j r t c )  6 ff.

lo crb cn  btUigft  b crcd ntct.

iXbouncntrnts fomie 3nlrrntr merően and) foroobl Don £errit t\ £ril) in ber ©telíeiiöermittíuiig34tangíei: (55 ö t b e  ne § a i t b g a f f e  «Rr. 6, 
aís au<f) üom ©iireauíeiter Jperru Ütidjaci fiutfdjfra in ber ©tetleimermittíuiigéfangíei ber ©ubapefter ®affcefieber=®enoffeufd)aft, S e o p o í b *

g a f j e $Rt\ 10, entgegengeitomineu.
® n s m  gííbiten piobinjabom untm  írsuiben fcair uns btn Sttrng am bisttn m ittilst ^ostanbjeisung tinjustnbtn.

J l  v i ö !
•Jgir erfudjeu alté jene £erren, beneit mir iiufer gadjorgau uom 

Slnfattg an bi§ nuit einfaitbten, unb bie nn§ bi<5 tjente nocb ben 
©raiinmerations--©etrag uid)t gugejeitbet tjabeit, 0ieé ebeftenS tt?un 
gu roolten; ober im gaííe fie unfer Söíatt nidjt git pranumeriren ge= 
jonneit finb, bie nacbfte üRummer nid)t angunebnten, bautit mir uu§ 
barnad) ric t̂en fönnen, ba mir fonft aííe biejenigeit ,'perreu, bie tilts 
meber ®etb ltod) baS ©íatt gurüdjeitben, aí§ Üíbonnenten beírod)* 
teu merően.

3Jían pranumerirt fraitco mittelft ^oftanmeijuug ; 
©angjabrig 6  fi.—, ^aíbjti^rig 3 fi.—, Dierteljiibrig 1 fi. 50  ív.

I n ^ c r a t e  v v c r t l c u  U l t i i g * !  U c r c c U i i f t .

Bie Abmiitt jtrotion.
©ötlergaffe SWc. 12.

$er ^eönerftanb unb feiue 3nfunft!
3)ie Slngebörigeit eiites jebeit ©tanbeS, eineS jeben ©emerbeS 

babén i^re 3ufunft. 3)er ftaufmanuSgebiííe ermirbt fid) nad) jabre* 
lángén SBirfen nnb ©trebeu bőd) enblid) feiue ©eíbftftanbigfeit; jetbft 
ber fdjíid)te Slrbeiter eineS minberen ©emerbeS ftrebt baritad) „ÜReifter" 
unb fomit feíbftftanbig gu merően, nur ber £ettnerftanb, —  ein ©tanb, 
bem eine nid)t gu utiterjcbajjenbe 3 a^  begabter intő intelligenter 
SQÍaitner angeí)ört — íjat feiue 3 uhInft •

2öenn eS audj ber ©iné ober Síitbere burdj jjleifj, ©parjamfeit 
unb ©íiief bakiit bringt, fid) eine geficberte, ober bőd) roenigftenS 
fefte fiebenSfteítiing gu erringen, fo Derfdjminbet bőd) biefer fíeine 
fJJergeutfafj in ber grojjeu SRaffe berer, bie if)re altén Xage gmifcbeit 
^unger unb ©íenb Derbringeit, unb bie bas íiellnerprotetariat bitben. 
3)ie Urfa^e biefer traurigen —  íeiber aber nur aűjuroa^ren ©rfdjeinung, 
ift bauptfadjticb barin gu fűzett, b a § e é  ai n^ f e i i t  g me i t e S  
© e m e r b e  g i b t ,  bas foíc ê beroute 3 uft“ltí)e- eine foíc ê 3 erfa r̂eits 
^eit aufgumeifen f)atte, als ba§ fteűnergeroerbe.

Xro^ aűer bisf)er gepíanter unb in 2íu§ficf)t geftellter Sfeformen 
— tro^ beS beften 3Bitlené einiger ^eroorragenber gadjmánner ift eő 
bis^cr nic^t getungen, b i e  S e j t j e i t  i m S  e t i  n e r g e= 
m e r b e eiitgufü^ren; unb bocb tiegt in biefer Steform ber gangé 
fiebenSnerö, ber fernere 93eftanb —  unb bie 3 u ûn9  &eítner=
ftanbes !

@§ ift gmar fdfon unenbíic  ̂ wiel über biefen ÜJfobusí bebattirt 
unb gefc r̂ieben roorbeu, unb boc  ̂ fönnen mir eá nic t̂ untertaffen 
nocbmats barauf tjingumeifen, metc  ̂ traurige ©onfeguengen barauő ént- 
fteíjen, bog bie Seggeit beS íteUnerjungen bis nuu noc  ̂nicf)t gum obti= 
gátén ®efe§ erdőben murbe, unb fomit ber Slbftfiaum fegtidjen ©emerbeS 
fi^  bem fteíluerftaube mit teie t̂er ÜKü̂ e affimitirt, unb biefer Stbfc^aum 
ift e§ mieberum, ber beffen gangé fernere 3 utunft bebro^t. 3)iefem 
fogiaten Uebet fann eben nur mit ber batbigen ©infü^ruug ber £e^r= 
geit be§ fíettnerjungen abge^otfen merően, ba mán îeburc§ jenen 
nntauteren ©lementen, bie non anberen ©emerben auSgefto^en, fi eb 
gum fieűnergemerbe brangen, einen S)amm entgegenfteűen mirb, ber fie 
baran oerljinberen mirb, ben ^eűnerftanb gu iiberftutljen.

©in gmeiter, e6enfo gemiefjtiger unb fRefortnen ertjeifebenber fogiater 
j^aftor ift bag ber Seűner, ber nicbt fo gtücfticb mar, in feinen
jungett 3abren fooiel erii6rigt unb erfpart gu babén, um ficb baniit 
fpáter irgenb einem anberen Í8erufe mibmeu gu fönnen, aucb nertoren 
ift, ba eine grofje 3abt üoit ^ringipaíeit eS ficb angemöbnt bQt, nur 
junge ífteCtuer in i£)rc ©efebafte aufgunebmeit, barauf — ba§ ber altere 
$etlner unbebingt and) etite gröftere ©efcbdftSroutine, at§ fein jugenb- 
íicber ©ottege befifet, fein ©emicbt légén unb buri^ biefen, aűeit 2Belt= 
regein gumiberbanbetnben 2íft ber Snbumanitat, gur S8ermebrung be8 
fteltnerprotetariatá ba§ 2Befentíid)fte beitragen.

2öir gtauben nicbt, bab aucb bie@afte einen juitgen ^eűner bem 
j atteren Dorgieben. Qtn ©egeittbeií, mir finb übergeugt, bab fie einen 

foteben tieber jeben, ba fie in feine SeiftungSfabigfeit oiet mebr ®er= 
trauen fejjen — aíé in bie eitteS unreifen ©urfeben, ber ficb e&en nur 
burcb eine tabetlofe §attuug auégeicbnet.

2Bie bem aber aucb fein möge, bie fjrage bteibt biefeíbe. 333a§ 
folt mit unb aué ben attgemorbenen Stetíuern gefebeben ? ! S ie  babén 
eben nidjtS aitbereS geíernt alá Síetlner gu fein, bQben ein baI6e§ 
SRenfcbeníeben bei biefem ©emerbe oerbraebt unb nun, nad)bem fie 
iitter gemorbeu, mag mait fie nicbt mebr?!

28areit mir tpinterinbier, fo fönnten mir barauf antmorten, ntan 
; fiit)re fie bn,aué in§ f̂ etb unb begrabe fie tebenbig, benn fo magéit eS 

bie §interiubier mit ibrett unbrambbar unb attgemorbenen tDíannern 
ba mir aber in einem Saitbe teben, mo mait gmar att unb unbraucbbar 
geroorbene ÜRauner oerbungern íagt, ficb aber gu bent ©eifpiete ber 
^interinbier nocb ntebt emporgefebmungett bat, fo babén mir für ben 
Síetliterftanb nur biefeit fRatb: Sernet! ©djaffet eucb ©iíbung an, 
feib fleifjig uitb fparfam, oerbringt nicbt eure gangé Sugenb in obfeuren 
fiocaten, unb roenn bánit biefeé Sííter eintritt, in metebem mait eucb 
in £>interinbiett tebenbig begraben mürbe, — bier eut̂  aber euere 
ifkingipaíe nur öerbungern taffen moűen — fo braucbt ibr ménig* 
ften§ biefen ibren SBunfcb nicbt gu erfüCteu, benn ibr babt geternt, unb 
fönnt nun euer SBiffen aucb anbermeitig oermertben!

<Eitt fBeitrag jum ttiebcrgaug bee Bubapelter Hotels.
3tt atíen gioilifirten ©taateit ber ©Jelt batte eS bie fRegierung 

at# baS erfte ©ebot ibrer fpfticbt bem fteuergabíenben ©taatáburger 
gegenüber, beitfeíben in ber SíuSübung feine§ ©emerbeS — nicbt gu 
binbern, ober non ülitberen b’nbern gu taffen, —  fonbern ibm ben boűen 
©cbu| ber bamit betrauteit obrigfeitlicben Orgaite angebeiben gu taffen. 
©ei un§ jebodj — in einem Sanbe, fcaá im ©erucbe ftebt, nacb @ng* 
tanb eineS ber erften fianber gu fein, beffen ©emobner auf ©runb ber 
Sonftitution bie gröjjtmögticbfte fjreibeit befi^en, gefcbiebt baá grabe 
©egentbeit Don attbem.

©Mr erfreueu uné mobt biefer oietgepriefenen greibeit, nur mit 
bem bitterem ©eigefcbmacfe, baff ficb fa  Sebermann anberS auátegt 
unb fo auSnü|t, mié eí ibm eben gefattt; mabrenb biefetbeu bebörb* 
licben Organe, bie bem ©teuertrager bei jebroeber ©etegenbeit ibre 
nőtte obrigfeitíicbe 2Rad)t füstén taffen, ftiűfcbmeigenb gufeben, mié 
fntebe Don jeber ©eite unterbrücft, unb in ibrem ©efebafte benadjtbei* 
tigt merően!



Sir. 5 . T I N I T  A S ©muftiig, 1. Sioüember 1878.

SBemt mait itt ©rmagung giegt, bafj bie ©ubapefter ,§oteíiere 
uiicgft ben ©roggnmb= nnb gabrifsbefigerit bie fjöcgftbefteuerteu finb 
—  meun matt fenter beit riefigeit ifSacgtgiitS, bie brücfettbett fftegatieu 
utib attbere bebeitteitbe Stegiett, bie mit bér giigruitg etite§ fjoteís 
Oerbunbett fittb, bagu in 93etrad)t iiimntt mtb atíe biefe fcgmeren, ja 
brücfettbett Slbgab.it mit ben gegenttmrtigeu fd)íed)ten @e|d)ajtSOergalt= 
niffett oergíeidjt, fo erfcgeint eS mirfíidj aíS ein ütatgfeí, mié biefe 
©emerbetreibenbeu übergaupt nocg e îftireit föitneit. Uitb bocg ift bieS 
nocg niegt SlííeS !

©eit Sagrett fedőit betreibeit bie att ben jDaiupficgiffftatioueti bér 
ffauptftabt poftirenben SMenftmaitner eiit ©efdjöft, hantit bie augefont= 
meneti iJSaffagiere fogufagen „abgufattgen", uitb biejeíbeit ooit bem 
©utfcgíuffe itt ein fpoteí eiitgitfegrett, mit bér gémig mtberecgtigteii 
ÜJiotioiruitg, bag matt ba „gefegunbett" mirb, abgubriitgen nnb fie in 
Sprioatquartiere gu fügrett, mo fie ein biűigeS SogiS befommen 
fontien, ©eíbftoerftanblicg gegt bér grögte Stgeií bér angefommenen 
gretnben, (gröfjteutgeiís foícge au§ bem ®aufmaitnS= uttb ©emerbe- 
ftaitbe) auf beit Seim, nnb ba§ gagit babon ift, bag niegt nur bér 
fteitergagíenbe ípoteíier babttreg einen niegt gu unterfcgcigeitbeit ©djabett 
erleibet, fottbertt bér ifSaffagier feíbft tro| be§ „biííigeu" SogiS auf 
eine Sírt gepreűt mirb, bie igm feiner befottberS gute SOfeittung bon ben 
gauptftöbtijcgen Quartieren übergaupt nnb bér íöbíicgen fpotigei in§= 
befonbere abgeminitt. ©S finb ints gallé befanitt, mo bie fremben 
fpaffagiere bureg ®ienftmanner itt főttbe „ifSrioatmoguungeit" gefügrt 
wurben, mo benfeíben bon anberen bort „gufaűig" aucg übernacgten= 
beit éremben, — feíbftoerftanbíicg unter SDiitmirfuttg beS 0uartietge= 
berS, bei einem gum „geitoertreib" arrangirteit ©pieícgen igre gangé 
93aarjcgaft abgettommen murbe.

®ie gauptftabtifcge ifSoíigei, bie igren SBirfuttgSfreiS feíbft auf 
bie gimmertarife bet fíoteíS erftredt unb ftrenge barauf fiegt, bag 
bér bon igr gerausgebene Sdrif uicgt übergangen mirb, tnöge aucg 
etrnaS gu ©unften be§ fpotelierS tgutt.

2Bir forbern bie ifSoíigei auf, bag fie ben Befagten SDieuftman* 
nern ein ménig auf bie ginger fíopfe, fie öfter fontroílire, fie bagu

aitgaíte, bag fie nur ba§ tgun, mogit fie eigeittíidj berufen finb, unb 
nidjt geftatte, bag bér goegbefteuerte ffotelier bon aííen ©eiten oer* 
fürgt merbe.

SDfait möge bem ©emerbetreibenbeit baS ©teuergagíeit erleicgtern, 
niegt aber bureg bie Slacgíaffigfeit bér poíigeiíicgeit Organe ttocg er* 
fdgmeren, ober übergaupt gar gur Unmögíicgfeit maegen. F  . . . r

Dic f8uí»ap|ler Cafclteöet unb bie íteujaljrőltadett.
®a, mié bieS in ©uropa unb ben umíiegenbeit SDörfern aűbe= 

faunt ift, bie SSubapefter GaféticrS mit bem ftets oorroiírtsfcgreitenben 
geitgeifte niegt nur gíeicgen ©egritt gaíten, foitbern benfeíben aucg 
jegeit in ben meiften gcillen überfíiigeít gabeit, murbe oon ©eite be§ 
Síuéfdjnffes bet genauiiteit &’ö perfegaft bei bér ant 13. Oftober abge* 
gaítenen SíiiSfegugfiguug bér ©ebanfe angeregt, aucg ben bis nutt 
iibíicg gemefeiteit unb píöglicg ocraítet gemorbeneit 93raucg bér 93erab* 
reid)uug ooit SleujagrSfarten itt ©eftaít ooit ftaíeitberit, SSifitfarten* 
tafegdjeu ne., öon ©eite be§ ®affeegau§*iperfoitaíe§ att bie p. t. ©afte 

I bér „Sleugeit" géméig eiitgitfteCCeit, uitb gu biefem Qmedi für beit 18. 
Oftober eine augerorbentlicge ©eueroloerfamittíutig einguberufeit, um 
bei berjeíbeitbeitjooit ben íperren $ i r f c g ,  Síttrg unb anberen „fftefor= 
merít" auSgegangeneit Síittrag ben übrigett §erreit ©emerbSgenoffen 

j oorguíegeit uitb gur Síunagitie gu empfegíeit. 33ie ©etteraíuerfarnntlung 
„breigegit SDíattn gocg", faitb ftatt unb feíbftöerftanbíid) murbe biefer 
Stntrag, fegon auS bem ©runbe, tocií er ooit ben oben beitaitnten 

| ^erreit gefteíít murbe, aucg ogite SBeitereS angeitommen.
5Die ©rfiubcr unb Síitreger biefeS gum SBogíe bér gefamnitett 

fDienfcggeit gefagteit ttttb obeubreiit atteg itocg bér „üteugeit" entjpre= 
egenben SíntrageS, gíaubeit feíbftoerftaubíicg, fi(g bttreg biefett Síft bér 

j Sngumanitat ein imfterbíicgeS 2)iomtment in bér SBeítgeícgicgte erriegtet 
gu gaben, bocg bem ift niegt fo, bemt menit gier bie Uitfterblicgfeit 
übergaupt ermagnt merbett barf, fo ift nur hantit gemeint, bag fie 
ficg unfterbíicg bíamirt gaben. ©ie gíaubten bamit, bag matt am 
Sfteujagrstage bie p. t. ©afte mit féméit partéit ntegr beíétftigeu mirb, 
bag ficg foícge fd;aarenmeife in igre ©efegafte brattgen merben, in bér

-A S

ÖCO^OÍÖ ! ^ r t f f íc u  !
OnQtnal Mixed pikles bér „UnitaS" ooit £>an§ Sraget tbvecger .  

£>err fieopoíb ift — pardon uraim ! — mar Oberfeííner in 
einem giefigen renommirten ©oteí, in meícgeS mán oermöge beS Unt 
ftanbeS, bag beffen beibe Xgore in gmei oerfcgiebene ©affen müttben, 
aucg bureg biefe gmei oerfcgiebene ©affen geíangen famt, ober aucg 
b. g. roentt’S eittent gerabe pagt, Oon bér einen ©affe in bie anbere 
bureg ben §ofraunt be§ befagten ©oteíS bureggegen fann. SegtereS ift 
übergaupt foícgett gu empfegíen, bie ficg gieburcg einen bebeutenben 
Untrneg erfparen moííen, roiemoí meine SBenigfeit feíbft ben meiteften 
Ummeg biefem aííen anberen gu entpfegíenben „Ourggaus" oorgiegt. 
®otíg bas ift ©efcgmacfseinricgtung, gefcgiegt auS „©efunbgeitSrüd* 
fiegten" unb gegört übrigenS niegt gierger. —  .öerr Seopoíb atfo — 
nebenbei bemerft, eine redjt eíegante unb imponirenbe — ober roertigftens 
imponirenb fein moílenbe Srfcgeinung, gabt ficg bureg feine anerfannte 
93iíbmtg unb oieífeitige Stettntniffe übergaupt, mié bureg feine eíegante 
Xornüre ittsbefonbere —  oom ídjíigten JOberfeííner gum ©efeget fts= 
íeiter —  bie Jam a begauptet, jogar gum Oireftor bes befagten .fboteís 
„em p o r g e a r b e i t e t “, unb biefem Umftanbe gaben mir e§ eben 
gu oerbanfen —  rnoílte fogén gugufegreiben, bag er fid) geute niegt 
megr mié egebem in unferen ftreiíett bemegt, ba bieS feine ©teííung, 
bie er im §auíe einnimmt —  er o e r t r i t t  nc i ml i cg  f e i n e n  
© g e f  nacg j e b e r  9 t i c g t u n g  g i n ,  f e í b f t  b o r t ,  mo ficg 
a n b e r e  © g e f s  g a r  n i e  gu o e r t r e t e n  í a f f e n  p f í e g e n ,  
—  fetbftoerftánbíicg niegt megr geftattet. ÍDie 3 eiten> meícgen er 
nocg in „trauten Soííegenfreifen" im ©afe 2Siíb einen gemütgíicgen 
©egroargen tranf, finb íangft oorüber. <sn foícgen Sofaíen, mo nocg 
foícge ginfommen, bie e3 niegt geíernt gaben, bie ©tufeníeiter oom 
Oberfeííner gum „,<poteíbireftor“ gu erfíimmen, unb emig baS bíeiben, 
maS fie fegon oor gegn f^agren gemefen, ift íperr Seopoíb niegt megr 
gu finben. 3 a  er gat unS fegon gang oeríaffen unb oergeffen, unb bie 
©eroiette, biefeS geiüge ©gmboí unfereS egrenmertgen ©tanbeS, mit bem 
Süribute bér Síogíenfer — mit bem ipeitfcgenftöcfeí oertaufcgt. O miseris

misericordia juventutem tuam ! SDer ©mige gab igm unS — bér 
Xeufeí gat igit gegoít. Símen !

®er geneigte öefer möge eittfcguíbigeit, bag icg ntitg ob biefeS 
SSeríufteS, ben unfer ©tanb bureg biefen Síbtrünnigen an unferer guten 
©aege eríitten, Oon meinen ©efiigíen itbermattnen íieg, unb in bér 
SSerfenfuttg über biefe traurigen díefíerioncit ein ménig meíancgoíifdg 
murbe. 3cg bitté nur ein ménig ©ebuíb nodg — bis bie íegte Xgráne 
oerfiegt ift, —  — fo, —  icg begittne fegon.

©eitbem aífo fjerr Ceopolb feinen ©gef „ttacg aííen Üticgtungen 
gitt oertritt", gat er ficg aucg biejenigen, mit melegeit er gegenmartig 
Umgang pflegt, in anberen ©pgiiren, feíbftoerftanbíicg in ben „gögeren" 
auSgefucgt, mo mán feine fritgere uittergeorbtiete ©teűuttg niegt fentit, 
unb igitt nur für bas gaít — maS er eigeittíicg nidjí ift. SÍÍS er nun 
Dór einigen Xagett mit einigen Sftitgliebern beS 3odet)=©íubS oom 
SBettrenneu — an bem er ficg feíbftoerftanbíicg niegt aís Gombattant,

; b. g. aí§ Síenner betgeiíigte, — geintfegrtc, befuegte bie genannte 
©efeíífcgaft nocg cin giefigeS fafgioitabíeS Gafe, um ficg bafeíbft bei 
einer ipartgie 93iííarb bie geit bis gttitt öeginne beS JgeaterS gu oer= 
treiben. §err Seopoíb mar eben im ©egriffe gtt einent entfegeibenben 
„@tog" ausgugoíen, aí§ ein beint Stebentifcge figenber ©aft bie gmei 
SBorte : „öeopoíb ! ^agíett!" gietníicg íaut auSrief. í>err Seopoíb, in 
oer öige beS ©efccgteS ocrgeffenb, mo, unb unter melegen Umftanben 
er fid) gier befinbe, ftetlt ben Otteue fcgneíl gur ©eite, eiít auf ben 
itacg bem gagímarqueur oeríangenben ©afte gu, nimtnt eine ganboolí 
©iíbergeíb auS bér Safcge, macgt eine artige ®erbeugung unb fagt: 
3agíen ! SBitte bin fegon b a ! SlílgemeineS Síg ! in bem Sbreife bér 
3oáep=Gíubmitgíieber, ein Síg ! auS bein iDtunbe beS eben aucg gingu= 
gefommenen 3 af)ímarííueuré- Ceopolb Sír. 2, unb íperr Seopoíb 
97r. 1 — bér fjoteíbireftor ncimlicg — macgt ficg eiíigft auS bem 
©taube. labíeau !

Db igm bér QofeqGíub roieberutu in ©nabett aufgenommen gat, 
fann icg nidgt oerfiegeren, fooieí ftegt aber fejt, bag icg igm geute fegon 
mieber mit bem ifkitfcgenftocf fog, morau» matt jebocg nocg feinen 
pofitioen ©cglufj giegen fann, bocg bie goige mirb eS íegren.

$ e r  O b i g e.
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roogltguenben ©oraugfegung, gier bag iibíic^e ©eujagrgtrinfgeíb gu 
crfparen ; bocg aucg gierin gaben fie fid) getaufcgt- Sein ®aft roirb 
bag igm liebgeroorbene ©tammrafé aug bem ©runbe oerlaffen, roeil 
mán ifim gier burcg bag Ueberreicgen einer Sarte gum lírinfgeíbgeben 
jogufagen oufgeforbert. @r roeig bie Oerfcgiebenen fleinen 2litfmerffam= 
fejten, bie igm oon ©eite bég igm burcg ein gangeg £jagr bebienenben 
©aftbienevg entgegengebracgt murben, beffer gu mürbigen, alg bie 
©afétier felbft, — er roeig eg aucg itur gu gut, bog bag, más bér 
©ringipaí feinem ©egilfen alg ©alair gibt, faum für öuartier unb 
©■afcge ginreidjt unb aug allén biefen gier angefügrten ©rünben roirb 
brr ®aft am ©eujagrgtage eben fogút fein jLrinfgeíb gébén, aís im 
©orjagre, ogne ficg um ben ©efcgíug bér Saffeefiebergenoffenfcgafi oiel 
gu fcgeeren. ®er Unterfcgieb mirb nur bér babéi fein, bag biefeg 
írinfgelb jegt nur in bie Safdje eineg ©ingeluen manbern mirb, roag= 
renb bag übrige Saffeegaugperfonale, bag ein gangeg Qagr auf biefen 
einen 5Eag gegofft, babéi íeer auggegen mirb !

®ie £>erren ©afétierg gdtten nur bann ein ©ecgt bagu gefjabt, 
biefen „Unfug" —  mié fie ben in bér gangéit gioiíifirten 28elt ge= 
braucglicg en Ufug gu benenneu gerugen — gu fteuern, menit fie 
igren ©egilfen fooiel roenigfteng gaglen miirben, bag fie bacon 
leben íönnen unb niegt auf bag Srinfgeíb bég ®afteg ange=
miefen marén. $ a  bieg aber niegt bér gall ift, bér ©egilfe in Sím 
lietracgt feineg íaum nennengroertgen Sogneg auf bag Srinfgelb neg 
mén gingeroiefen ift, fo maré eg cieí cernünftiger oon ben ^erren 
.Síaffeefieb ern gemefen, meitn fie ftatt auf biefem ®ebiete, auf einem 
anbern, g. 93- auf bem bér ©efolbung unb ©egattblung igreg §ilfg= 
perfonaíeg ©eformen angubagnen oerfucgt főtten, niegt fid) aber alg 
,©euerer" in eine Slngeíegengeit gu mijeién, bie nur bie ©dfte, — 
niegt aber bie ©afétierg angegt!

3um ®tiid ift bér Sefcglug einiger Saffeefieber nocg tein 
©lacgtfprucg unb niegt für aűe ©titglieber biefer Sörperfcgaft binbenb. 
@g gibt nőd) egrenroertge ipringipale, fotelé cou altén ©egrott unb 
ftorn, bie oon bér igife auf gebieut unb nidjt Oom ©urrogatreiber gum 
Kaffeefieber murben. ©g gibt nőd) földje, benen bag 233ogl igrer ®e= 
gilfen me^r alg allé ipopuíaritütggafcgerei, am férgén liegt, bie aucg 
bei bem altén fflraucg bleiben, unb fid) niegt gum ©oűftreder bég 
„Ufafes" einiger rugmegbebürftigen ©opularitdtggafcger gerabroürbi* 
gén merben !

2Benn mit bem ©erabreiegen oon ©eujagrgfarten an bie p. t. 
©afte mirEíicf) ein Unfug getrieben murbe, fo marén biejenigen Iperren 
tfíringipale in bérén fioláién fid) dgníicgeg ereignete, nur felbft ©cguíb 
baran, ba fie, um bem ®afte eine augerorbeutlicg gute ©ieinung iíber 
bie ©íegang igreg ©tabliffementg abgugeminnen, auf Soften igreg <pilfg= 
perfonateg roertgooűe ©eujagrgfarten in gorm oon Salenber unb 
©ifitfartentafegegen, ©ortemonnaig dc., felbft fogar mit bem in ©olblettern 
prangenben ©ámen jebeg eingelnen ©afteg macién liefjen unb bag 
gagit gieoon mar, ba§, nacf)bem mán oon ben gefammelten írinfgel- 
bem, ben .^erfteűunggbetrag bér if5ortemonnaig ober ftalenber, — ben 
bem ©ringipat, „oereljrten" jEfdjibu! unb 2lbreffem©d)ematigmug, bag 
©oquet bér „©nabigen" unb ben 3ting bér fíaffiererin in Slbgug 
brac t̂e, oon ben eingetommenen 9teujat)rggetbern in bér kiölje Don 
rirca 200 fi., bei bér Hljeilung nettó 2 @utben 50 ír. nőd) auf einen 
©efglfen fám !

jattén  batjer bie ^jerren Saffeefieber befdjíoffen, ben eben ge= 
fc îlberten mir!íid)en Unfug bamit gu fteuern, bag mán überall nur 
einfacfje bem eigentlicgen 3 tt,ecí nur entfprecgeube ©eujaíjrgfarten aug- 
tgeile, bamit im ftaffeefjaug fein ^anbel mit ijíortemounaig unb ©ifit= 
fartentafdjcgen getrieben merbe, fo íjiitte biefe Steform nocg irgenb 
einen SŰBertí), fo aber roarfen fie fid) gum Slnmalt bég ©ubliíumg auf, 
ogne f)iegu aufgeforbert ober ermad)ligt morben gu feiit !

Dód) bie Srinfer bég ©afég benfen Ejitmnner alg beffen ©ieber 
unb fo íjoffen mir, bag biefer iibereiíte ©efcglug íeine üblen golger 
uacg ficg giegen roirb.

Dér Dier-©ulben-5tem|iel iies ^errit JFtnon?mini|lers.
®er ©tfinber bér ©eroerbefreifjeit in Ungarn mar ein gang 

fluger ft’opf. ®rft bag ©ergnügen, bacgte er, unb bann bag ©efegaft. 
3um ©ergnügen bér ©taatgfaffe gegört bie aűfogíeicge ©ingebuug oon 
oier ©ulben bei Slnmelbung bég ©emerbeg unb bag ©efdjaft fcgíog 
bann meiter bér §err ©teueríommiffar ab, bér ben armen ©taat aud) 
nidjt gu furg fommen lieg. ©id)t fo lufratio aber geftaltet fid) bag

©efi^áft bér anberen partéi. 2)iefe fjatte mit beiben $>ofumenten blog 
einen ©igeonto in főnben, auf ben möglicgermeife ein ©eroinn gu 
ermarten ftanb. ©rofit, —  bie ©egierung gab aber fo üiele ©igeonten 
geraug, fie überfdjmemmte ingbefoubere bie grogén ©tabte mit földjén 
©eroinnftfjoffnungen, bag baburc  ̂ eine aűgemeine ©utmutgigung für 
bag ©piel eintrat unb bie fiogbefiger berart biggufttrt murben, bag 
fie mit oergroeifelten ©ikreden nad) allén möglidjen griffen, um aug 
biefer ©adgaffe gu fommen, melege bie ©plenbitat bér ©egierung mit 
©rtgeilung ifjrer Songeffionen überflutgete. 358ie eg bie graangöerroaU 
tung mit ben ftongeffiotten übergaupt flug anfteűte, fo ging fie aud) 
auf bemfelben ÍIBege bei ©erleigung oon íabaftrafifen! 2luf einer ©eite 
begegnet mán im gangén fianbe Saffeegaufer, ©outiquen, auf bér 
anberen ©eite mieber Irafifen. Unb bag ifi — &ag fcgliegticg
roeber bie ©inén nőd) bie Slnberen egiftiren fönnen. Diefeg ^afegen 
nadj ©teuern — biefe ©ier nacg bem ©ier=@ulben'©tempet gat unter 
unferen ©efdjaftgleuten tücgtig aufgeráumt.

íí)ie IDummen finb gebliebett unb giitgen gu ©runbe, bie ©e= 
fcgeibteu gaben fid) bei 3 e*t€n gurndgegogen, fegneibeu gum oiertel 
ober galben Qíagre igre ©oupong oom ballon ober aber treiben einen 
fleinen SBucger unb entgiegen ficg auf fotege SOSeife jeber bireften 
©teuer. ©oícge ©cglauföpfe gab eg oiele — unb biefe lacgen fii  ̂
geute ing gauftegen unb fcglagen bem £>errn ginangminifter ein 
©egnippegen. Unb bie Unglüdíicgen, bie auf igren 3[3often geblieben 
unb auggegarrt gaben, mié eine treue ©cgiíbroacge, fie fampften um 
igre §aut, fie marén gegroungen igre §anbe gu befegmugen unb mir 
müffen ignen bieg fcgliefjlicg nacgfegen — benn bie ©otg fannte fein 
©ebot.

SB3ie bér fegönfte ©trom bei einer §ocgf!utg fegmierige ©emaffer 
in fein ©ett aufnegmen mug, fo mufjte auf bag egrfame ®aftmirtgg= 
unb ®affeegaug=@eroerbe allé bie fagigen — ober unfagigen ©ier» 
©ulbensiötánner acceptiren unb biefe finb eg, melege bie SBaffertrübe 
maegten, melege unjerem 3 ro'űingggemerbe jenen traurigen Slnftri^ 
gaben, ben eg geute gur ©cgau trdgt.

©benfo, mié mir ben ©cguggoű für unfere ^jnbuftrie benötgigen, 
ebenfo brauegen mir ein ©cgugmobug für unfer ©eroerbe. ®ie ®in= 
fugr bitliger, frember gabrifate ruinirt unfere ©rgeuger, bag 
jebeg facglitg ungebilbeteu ©tenfegen rieb unfer ©eroerbe, namentlicg 
bag ^affeefiebergefcgdft auf. ®er ©ierguíben=Stempe l bég §errn 
ginangminifterg gat igm magrlicg feine ©ofen getragen. Dornen 
alléin finb ung geblieben, an benen mir ung aug bem ©runbe aber 
niegt blutig rigen fönnen —  roeií mis fein ©lut megr gaben !

5 )ie  $ ía | íe c^ a u g = ^ fljf icr iitcn .
©icgt aűe fieiben finb pggfifcger ©atur, niegt aűe fieiben fiub 

fegmerggaft, bie in ben organifegen Sörper greifen unb ign gerftören ; 
eg gibt moralifcge ©egmergeu, bie tiefer, gerber, fcgmergíicger finb alg 
anbere ©ebrefte, bie bér Ipimmel für feine ©íenfegeufinber in fein 
©efcgeerungg=fieEÍfon gegeiegnet gat. 2lm meiften oon biefen gatalitd* 
ten finb bie armen ©ídbegen, ja >ogar bie graueit unb íöcgter unfe- 
rer ©afétierg betroffen, bie ba an bér Saffa figeit müffen, um aűe 
bie gabefjen angugören, mit melegen bie oerfegiebenen ip. % .  ^jerren 
©dfte fie regaliren ©g finb aneg gabeffen niegt aűeiu, melege biefe 
armen ©efdjöpfe angören müffen —  nein, eg roirb niegt féltén bie 
gangé ©egmugmdfcge bér ©emeingeit oor ignen geroafegen, unb fie 
müffen eg bűiben, baj) bie fegmierigen 2ropfen bie ©cgamrötge igrer 
SBangen benegeit. Cgite gu bebenfen, ob biefeg SBefeit eine gute 
©rgieguug genoffeu, ogm> gu bebenfen, bag biefeg Sinb aug einem 
guteu aber Oerarmten >̂aufe gu biefer ©teüe gegriffen, um auf egr* 
liege SEBeife fein gortfommeu gu gaben — mirb ignen movalifcg in§ 
©eficgt gefpudt —  unb fie müffen fegroeigen, benn bér ©afí gat fiig 
um bie paar Sreuger, bie er für feinen Saffee begaglte, feiuer bef(gei= 
benen ©íeinung nacg ein ©ecgt giegu erroorben.

©on ©leieggeit, ©ecgt unb ©iűigfeit fcgmürmen unfere ©rogen 
unb Sleinen, unb roenn fie einer $ame gegenüberftegen, bie fie oer* 
möge igrer ©teűung unter ficg glauben, erlauben fie ficg eme ©praege 
—  bie, mir rooűen fie niegt ndger begeiegnen, felbft an ©tdtten, mo 
bie ©ittlicgfeit gang oerbannt ift, im ©álon niegt gebrauegt merben 
fann. —  2Bir fennen gier in einer bér ©eitengaffen bér inneren 
©tabt ein ©afé, mo ein alterer £err, bér eine faft geilig gu nennenbe 
©teűung im fieben einnimmt, unb gu beffen ©tammgaften gagit, mit 
einer foícgen ©cgamlofigfeit gegenüber bér 3)ame bég £>aufeg auftritt.
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bafj, marén mir bér ©afétier unb bradjte uné btefer faubere patron 
bie f)aíbe f£ageéíofung etn, biefcn oíjne 9íeue unb ©frttpeí Por bie 
fíbüre fedett txtürben. @é gefjört etne gtofje moraíifcbe SSerfommen êit 
baju, feine ©tetlnng aíé @aft auf biefer SEBeife ju mifjbraitcbert, unb 
tuenn mir uné bér ©adje biefer ÜJÍartgrertnert béé ©efdjafteé in btefer 
SEBeife anne t̂nen, fo fönnen mir öerfidjern, bafj mir unter ben ®affie= 
rinen junge, reijenbe, gebiíbete ÜDÍabcfjen angetroffen, bie ein befferes 
2oé öerbienen, aíé oon gemiffen §erren mié öffentíicbe 35irtten beban* 
beit §u merben. ___________

Xet Setrieb ettte3 §otel8.
I .  J l f f g c m e i n e  ^S íe r í ja f f t t i f fe .

3)ie fjafjigfeit, bei bér Síníage, bér @inrid)tung unb bem 33etrieb 
eineé .öoteíetabliffements, bie SSer^aítniffe ricfjtig ju beurtljeiíeu unb 
benfeíben entfprecfjenb baé ©efdjöft fi^er ju teiten, mirb bebingt burcb 
©rfaíjrung, Dollftanbige ©efájaftsfenntnijj unb gefiörige 23iíbung, mo,pt 
überbief? beim SBirtí) no eb rrtefjr álé beim Saufmann eine gute @efunb* 
beit roefentíiif) beitragt. ®er 2öirtf), meícber ficb mirfíidE) um fein 
©efcbaft fümmert unb baffeíbe perföitíid) íeitet, ift febr bieí ®erbritf; 
unb Síerger auégefept. ©ein SSeríebr mit perionén öerfcbiebenartigften 
($£)íiracter§ unb Siíbmtg, tueídje bie entgegengefefeten 3ntereffeit ner= 
treten unb geítenb macben, bringt eé naturgemafj mit ficb, öaft je^er 
gefjíer fammt feinen fjoígen gemöbníicb unmitteíbar au ibn íjeratttritt. 
©ne beitere fröbíicbe 2ebcnéanf(f)auung unb guter §untor mit rubigem 
feften SOSefen bringt über öiele Unamtebmíicbíeiten b^tneg; bei febr 
empfángíicben unb ernften Siaturen macbt ficb bagegen oft febr rafcb 
bér ©influfj béé ©efdjafts geítenb.

2Benn aucb êutgutage bie ©ntruideímtg bes fpoteíroefens in ffrttíge 
gefteigerten 93erfef)rs, fyöfyeve ffSreife unb oernteíjtter Sínfprücbe immer 
rnebr auf redjt grofjaríige Stabíiffements btntneift, fo bürfte eé bennocb 
eine faragé bíeiben, ob bie gegenmartigen 23erbaítniffe béé 9Jíonftre= 
hotelé eine ridftige Síuffaffung béé fjrembenöeríebré betoeifett. Siidjtig 
ift, bajt burcb jmecfmafjige ©ntbeiíung, ^uoerlagige Sfngcfteílte unb 
umficbtige Seitung bie lleberficbt eineé SBirtbeé ‘ febr tűéit auégebebnt 
tuerben fann alléin bem fReifenben gegenüber ba* í>e ibre ©rengett, 
©rofte §oteíé unb befonberé Slctienunternebmungen fe|en uoraué, bafj 
bér ©aft nur ménig ober gar feine 2lnfprüd)e an bie 5Pertöitíid)feit 
béé SBirtfjeé madjt, bab er nur eine gut gefübrte 2ogir= unb ©peife* 
anftaít ermartet unb bab ein SJeríangen nacb irgenb einer anbauernbett 
dtücfficbt, nacb einem rnebr gaftfreunbíidjen 23erbaítnifj non feiner ©eite 
uorbanben ift. SDiefe Sínfcbatiungémeife, meícbe eitppg bie SEBecbfeíbejiebung 
jroifcben ©eíbbeuteí unb gebotcnem öujué bargefteüt, ift urfpriingtid) 
aué ?ímerifa importirt morbcn, íjat aber in ©tropa oieífacben 9lnftang 
gefunben unb entfpricbt biefe 2ínfid)t berart bér 3 eítri£̂ lult9 uttb bem 
2>erfebréíeben bér ©egenmart, bab őoteíé nacbgemiefen merben íönnten, 
meícbe in ridjtiger CSrtertntnib biefer 23erí)á(tniffe ficb eineé ungemeinen 
(Srfolgeé erfreuen, obgteidj ibre Zeitung unb Síbminiftration álé eine 
febr mangeíbafte ju bejeidjnen maré. SDa jebod) nicbt allé dieifenbe 
biefe Stnfcbauungémeife tbeiíen, fo merben immerbin aucb tücbtig ge= 
fübrte, mit ©efcbmacf unb mirfíicbem (Somfort auégeftattete, cinfacbere 
fotelé ibren SBertb bebaíteu. fotelé mié bér engíifcbe §of in 3 raní= 
fúrt, bér golbene ©terít in Sonn, 3üí)rtngerbof in ^rei6urg itt bér 
©djmeij, ©cbman in Su^ent, -öedjt in ©t. ©allén, díiefett in (Sobíeítj 
u. f. ro. bemeifen, bab aucb altere ©ebaubc in SSerbinbung mit uor= 
gügíicber Seitung ficb ben dínforberuttgen bér diétáéit entfprecbenb ent= 
midéin íaffen unb bie uielleicf)t meniger grobartigc unb (ufuriöfe Slitlage 
burcb ben íöortbeil eineé aufmerffamen unb gebiegenen Setriebé unb 
einer freunbíicben 23erücfficbtigung béé ©afteé aufgemogett mirb.

© n jroeiter Sírtifel foígt.

’gperein&nadjricQten.
3 n bér Stbtbeilung béé öubapefter fteíltteruereineé im ftrattfem 

battfe „Setbeéba" im ©tabtmciíbcben, befittben ficb gegenmartig 4 er= 
frantte SDíitgüeber, mabrenb bie feftgefebte taglicbe ©elbunterftübung in 
^Brebburg 1, unb in loco 4 erfranfte SKitgíieber bejieben.

3nt ®ereinéfpitale béé Söubapefter 5afebauégebiífett=23ereineé 
befinben ficb gegenmartig 4 erfranfte Sftitgíieber, mübr&nb eine gíeicbe 
Qaf)í bie feftgefeöte taglicbe ©elbgebiibr bejiebt-

^Ícrgttügungs-Jlttjeiger.
2) 7ittmod) ben 12. SRouember finbet mié aűjabrlicb aucb bieétnaí 

baé uom Gaffier béé Subapfteer Seílneroereiueé, fperren 2. S j e p f a  
feinen ©önnern uttb greunbeit gegebeneé SEanjfriinjcben in ben Saaí 
2ofaíitáten bér ©gécbénpi^romenabe ftatt.

2öir bemerfen jugíeid), bab eé .fjerrtt © j  e p f a geluugen ift, bie 
in bér fpauptftabt rübmíicbft befannte 2Jtufiffapelíe béé f. f. 66. 2.=3-=9'- 
©robberjog Don íoéfatta für fein Striinjcbeu ju gemimtett, meícber 
Umftanb alléin etnen ^aíjíreidjeit S3efucb ermarten labt-

2Bir miínfcben bent brauen unb tbatigen (Eaffier unfereé dSereittes 
einen red)t groben materielíen ©enub, unb feinen ,;af)íreicb ?u erboffenbeit 
©aften ein ebenfo grobeé Símüfement.

Jlu fru f att eöfc ^tenrc^ettfreunöe!
Sím 30. Dftober SKorgené, ift §err gemr=

fener ©aftmirtí), unb ebebem íangjabrigeé SJfitgíieb béé Subapefter 
&eKneruereiité, in beffen 23ereinéfpitaíe im Sranfenbaufe „S3etbeéba" 
im ©tabtmciíbcben, nacb lángén uub fcbmeren 2eiben üerfcbteben.

®er SSerftorbene mar fteté eitt geadfteteé Söfitgíib bér ©enoffer 
| fcbaft, bér Subapefter §oteíiere, @aft= unb ©cbaitfmirtbe, mié au<:t 

béé Subapefter Selíneroereineé gemefen, uttb nur unuerfcbuíbete fcblecbi 
©efcbaftéberbaítniffe bracbteit ibn in íe|terer 3 eil in e'ne foícbe matt 
rieíle Siotb, bab er gejmungen mar, ben S3ubapefter fíeűneruerein um 
Síufnabme itt baé SSereinéfpitaí ju erfucben, meícber Söitte Don ©eií • 
btefer bumauen 3nftitution mit bér befannten aucf) aöí°
gleicb entfprocbeu rourbe.

3) er ®erftorbene b'nteríabt eine SBittme unb jtuei fíeine ^inbei 
itt bér gröbten SMirftigfeit, unb ift eé babér ipfíid)t eineé jeben ©nft= 
mirtbeé unb Sedtteré, ein fíeineé ©cbarfíein gur SSerforgung, ober 
menigftené jur momentanen 2inberung bér Síotb biefer Slrmen bet* 
jutragen.

íDie díebaftion béé gacborganeé „ llnitaé" eröffnete biefe föoílecte 
mit 5 fi. ö. 333. uttb erfucbt bie ebien ©penber, ibre Setrage an bie 
diebaftion einjufenben, tuo biefeíben, menn attcb nocb fo fíein, aKfogteid) 
an bie UBittme abgegeben merben. ®ie Stamen bér ©penber merben 
in biefem 23íatte ueröffentíicbt uttb bie Setrage quittirt.

ÍBubapeft, am 30/10 1879.
3n t Stameii bee Slebattiou :

_________3ő««ti ^afeler.
gouefpottben] Itctr fRebaction.

§  e r r n Sí. Sí. S  u b a p e ft. 23ir roiffen, mié mett mir gebtt bürfen, 
um mit bem íprebgericbt in feine fioűiffion û geratben. 06  ficb bér be* 
treffenbe *ja ober nicbt getroffen fiibít, ift nné cineríci. 3ut übriger giít tttté 
bie SSerföníicbfeit béé .{férni Ceopoíb ©eiíer gíeicb Síuű.

p e t r n  CS. íp. © f f e g. Unfranfirte '-Önefe nebmeit mir unter Um* 
ftanbeit ttocb an, attnongme ©tnienbungen fönnen mir jebod) unter feineríei 
Umftanben beriicfficbtigcn.

i p c t r n  5  r i c b r i eb 3- S  u b a p c ft. giir biefeé ©cnre í)aben mir 
eine febr tiicbtigc Straft itt őerrn öatts .{tragenbrecber geroomten, mir műffeit 
babér refufiren.

c r r tt & a r l S  . . . 23 u b a p e ft. 2Bir merben nacb perfönlidjer 
SUidfpracbe aűeé orbnen, uttb mié biéper aucb ferner gute fjreuttbe bíeiben.

p e r r i t  2. ©.  23ubapeft .  2)ie gebrauepten Síuébríicfc im „©in* 
gefenbet" bér lelten Stummer marén mopí ein ménig berber Síatur, aűein 
feben ©ic SSerebrtcfter, 23auern müffen eben mit bem iinütteí bearbeitet 
merben, meií fie für gemöpníicb eine biefe {fant babén, máé aucb bei „unferem 
S3auer" bér gaíl ift. ___________

(Sorrefponbens öcr ^bminifttation.
Síit u n f e r e  g e e p r t e n  S í b o n n e n t e n .  35a utté oott einigcu 

©eiten SJefcbmerben über unregeímajjigen ©balt uttfereé 23íatteé jufontmen, 
fo febcti mir uné oetanlafjt ju uerficbern, bafe unferfeité mit minutiöfrr 
Síufmerffamfeit an a í í e unfere p. t. Síbonnenten unfer 23íatt regeímaftig 
uerfenbet mirb. 2Bir bitten babér jeben rociteren jyaű uerfpateten ©intreffens 
ober miebcrboíten Síuébíeiben béé 231atteé, moran bie ©cbulb nicbt an útié 
íiegt, in einem unuerfiegeíten, n i eb t ju franfirenben töriefe, unter Síuf* 
f^irift: „3eitungé*9tefíamation" uné fofort anjujeigen, um bagegen bic 
nötbige Síb£)iífe treffen $u fönnen.

b e r r n  23aul  ©i mot t ,  O b e r f e l í n e r ,  © i f e n b a p  n*fR e* 
f t a u r a t i o n  S í e u b a u f e í .  3br Síbonnement ift bié jum 1. aJtcirs 
1880 uorgemerft.

p e r r n  S j á í  Sín tal, Slrab. 2Bir banfen für bie Síbreffen.
f je t r n  ©. 35., 2 e me é Pár .  3)ie 3 abt bér Síbonnenten ift jientlicb 

gemaebfén, für ben Sínfang fogar bebeutenb, nur bie ffabl berer, bie aucb 
bie Slbonnentengebiibr fenben főtten, febroinbet ûfepenbé. 35ie >̂erren îepen cé 
Dór, baé 23íatt gratié ju íefen. 2Bir íaffen fie Doríaufig in biefem guten 
®íau6en, merben eé jebocb jum ©ebíufe béé Ouartaíé niept unteríaffen, allén 
biefen percen ijSoftnacbnabniefarten ju fenben, ba mir geftüjjt auf unfere Sín* 
Müge in bér Doríepten Stummer aHe biefe aíé Síbonnenten betraebten, bie unfer 
öíatt bebaíten unb fontit ibre 3uftimmung jum ÜBeiterfenben béé S3latteé gébén.
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MECHLOVITS MANÓ BUDAPEST,
váczi- és Deák Ferencz-utcza sarkán,

ajánlja dúsan felszerelt raktárát

p  osztó- és henger-kalapokból, valódi iranczia Chapeanz- 
Claqnes, sapkák és kész nri fehérnemfiekből,

továbbá n y a k ra  v a ló k , e se rn y ő k , v a la m in t m inden  e s z a k b a  
v á g ó  ezik k ek b o l, m e ly e k  n á la  a  lego lcsó b b  á ro n  k a p 

h a tó k .

Viflffi megreEőeléset a legjontosalibaii tsljesittsínel

Ecke Waitzner- und Franz Deákgasse,
empfieblt ein reieh sortirtes Láger von neuesten ;

Filz- nnd Zilinder-Hüten, echt franz. Ghapeanz-Clzqnes, Kap- 
pen, fertiger Herren-Wasche,

fercer C ra v a tte n , R e g e n scliirm e , sow ie allé  ins H erren -  
M odefacb e in seb lag en d v  A rtik e l  z a  den b illig sten  F a b rik s-

P re ise n .

Anftráge ans dér Provinz werflen latens effeRtairt.

rj f

A
V
M
u

M
H
MH

,jt-, vaj- es r a g t - n B9
fk's

t i

Ajánlom legdusabban felszerelt kereskedésemet, melyben kapható : 
legkitűnőbb hegyivaj, marhazsir, liptai öszisajt, Ementhali, Groyer, 
Eidami, Parmasan, Tanzenbergi, valódi Schwarzenbergi. Ramadour, 
Olmntzi Qnargli, Frcmage de brie, Neníchateli, Imperial, Ritenauí, 
Hagenbergi és más sa jto k ; továbbá Sardinia olajban, orosz Sardinia, 
Sardella, íriss Caviar, Salami, kassai sonka stb. a legolcsóbb árakon.

Vidéki megrendelések a legpontosabban teljesittetnek.
Legmélyebb tiszteletit 1

R A U S C H  E .  . .
vaj- és csemege-kereskedés, 

belváros, plebánia-templom sarkán (városháztér).

Eűs-. Dutter- und DeliEatessen-Hadlun?, A
*

Ich empfehle mein bestassoríirtes Láger von : ITochprima GebirgS-
b n tter, R in d sclim alz , JL ip tau er-H erb stk áse , Em nientiialt*r, G ro v er, 
E id a m e r, P a rm a s a n , T a n z e n b e rg e r , echten S c h w a rz e n b e rg e r , R om a- 
<lour, O lroiitzer Q u argeln , F ro m a g e  <le B r ie , N eu fch a te íe r, Im p e ria l, 
R e ite n a n e r , H age n b e rg e r und anderen Kasén, ferner S ard in en  in 
D el, ru ? s . S ard in en , S a rd e lle n , frisch e  C a v ia ie  und sonstige F isch -  
co n se rv e n  ; S alam i, K a srh a u e r Schinken  etc. zu den billigsten en 
gros Preisen. Auftrage aus dér Provinz werden bestens effectuirt.

Um zahlreichen Zuspruch bittet hochachtungsvoll

E .  A .  R A U S C H ,
Kii.se-, Butter- und Delicatessen-Handlung, 

innere Stadt, Ecke dér Píarrkirche (Rathhansplatz >.m u c i  C O l O U t ,  L L & C  U C i  l a l  1 1U 1 b .U C  l U i l d

%
V

DAS STELLENVERNI ITTLUNGS-INSTITUT
fler Buflanester Hoteiiere, Gasí- üdü Sctantwirtiie nnü öss Bndapster Kellaer-Vereines

befindet s ic h : G o l d e n e  H a n d g a ü s e  A i * .  i m  1 1  <»l ’c .
Obigos lustitut besorgt un tér strenger Disk retion alias mannliche und weibliehe Personale für Hotels, Restati- 

rationen, Gast- und Schankwirthe, sowie es aucb allé G e so h a ftsk a u fe  und V e r k a u fe  verinittelt.
Mit dér Leitung dieses Institutes ist Herr L u d w i g  L e t h  betraut, wabrend die Herren F e r d i n a n d  

R e i s s ,  F r a n z  G i l g  und J o s e f  S p e r l i c h  (provisoriseh) bei dem Stellenvermittlungs-lnstitut als Agenten 
angesteilt sind.

Nachdem obiges Institut sicb durch anerkannte Soliditat und prompté Ausführung aller Auftrage, wie aueli 
durch seine dureh Statuten íestgesetzte reelle Gebahrung besonders auszeiehnet, und sozitsagen als ein einziges in seiner 
Art bestehendes Musterinstitut angesehen werden kann, so empfehlen wir dasselbe allén P. T. Auftraggebern und 
Stellensuchenden.

I. P O L O N Y I
Herren-Schnsider

B t i d a p e s t ,  r x a n z  D e á k g a s s e .
Ich ersuche die hier verzeiehneten Herren ihren Verbind- 

licbkeiten mir gegenüber eliestens naehkommen zu woilen, wid- 
rigenfalls ich andere Massregeln zu ergreifen gezwungen sein 
werde, u. zw. .

Herrn Jean Weicbseibaum, Oberkellner im Hotel Lamrn in 
VarasdiD,

„ Eble, gewesener Oberkellner beim „Profeten* in 
Szegedin,

s Franz Sedelmayer, Zimmerkellner im Holel >Bay- 
rischer Hof* in Wien,

» Petermann, Oberkellner im Hotel .Erzherzog Stefan* 
in Budapest,

» Schildhofer, friiher Restaurateur in dér „Neuen 
Welt* derzeit in Wien,

, Tirschl, früher im Kaiserbad, derzeitiger Aufenthah 
uDbekannt.

i Kirchenmeyer, gewesener Bestaurateur am Schwaben- 
berg, derzeit im Königsbad.

__________________  (Fortsetzung f o l g t . ) ___________ _____
N yom . a  Deutseh M.-féle müv. intézetben, bálvány-utcza 12.

Budapest, Franz-Josefs-Quai hír. 30.
Empfiehlt sein grosses Láger aller Gattungen Aepfel zu 

den billigsten Preisen, und ladet insbesondere die Herren Hotel iers 
und Gastwirthe zu einem zahlreichen Besuclie ein.

X u r  g - e f á l l i g e n  B e a e h t u n g  !  !

W ir erlauben uns, hierdurch hőd. aufmerksam zu machen, 
dass sieh bei uns ein permanentes und sehr reichhaitiges Láger

dér Berndorfer
Alpacca- und Chinasilberwaaren-Fabrik

befindet, woselbst wir stets la n t  aufliegetuleiu O rig in a l-F a b -  
r ik s p re is c o u ra n te  verkaufen.

Die Herren Hoteliers, Gastwirthe, Bahnhofrestaurateure, 
überhaupt grössere Abnehmer erhalten Rabatt.

Hochachtungsvoll

B r ú d e r  R o t h a u s e r ,
Ecke Landstrasse und Königsgasse, 

im von Gyertyánt!seben Hause.
Lapkiadó-tulajdonos Faszler I.
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